ALGEMENE VOORWAARDEN
Inco 92 B.V.
Horsterweg 31
6199 AC Maastricht

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Inco 92: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inco 92 B.V.,
gevestigd te Maastricht aan de Horsterweg 31, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 14130478 en is een onderneming dat
zich bezig houdt met het aanvragen van vergunningen en ontheffingen ten
behoeve van het exceptioneel vervoer.

2.

Pilotes 92: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pilotes 92
B.V, gevestigd te Maastricht aan de Horsterweg 31, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14130502 en is een
onderneming dat gespecialiseerd is in het organiseren, het begeleiden of het doen
begeleiden van exceptioneel vervoer.

3.

CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van
1978.

4.

opdrachtgever: de afzender en contractuele wederpartij van Inco 92.

5.

geadresseerde: degene die uit hoofde van de vervoersovereenkomst recht heeft
op aflevering van de zaken.

6.

exceptioneel vervoer: het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een
ontheffing wegens overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen
en/of gewichten of waarvoor begeleiding is voorgeschreven.

ARTIKEL 2

WERKINGSSFEER

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen Inco 92 en
opdrachtgever. Indien voor de uitvoering van de opdracht inschakeling van een
derde noodzakelijk is, dan is Inco 92 gerechtigd en bij voorbaat gemachtigd om een
derde een bepaalde opdracht te verstrekken, tenzij het belang van de
opdrachtgever zich daartegen verzet

2.

Op het vervoer van zaken dat aan het CMR is onderworpen, zijn tevens deze
voorwaarden van toepassing, indien en voorzover die niet strijdig zijn met de
bepalingen van het CMR.

3.

Alle opdrachten worden uitsluitend door Inco 92 aanvaard en verricht, ook indien
het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald
persoon zal worden uitgevoerd. de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.

4.
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Indien een opdracht wordt vertrekt aan Inco 92 door meerdere opdrachtgevers, dan
zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot voldoening van de verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Inco 92.

5.

Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

6.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de (potentiële)
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

1.

Opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke informatie te verschaffen aan Inco 92
opdat Inco 92 de vergunningen en ontheffingen kan aanvragen bij de verschillende
overheidsinstanties.

2.

Opdrachtgever verklaart en garandeert dat de aan Inco 92 verschafte informatie in
het kader van de hiervoor omschreven aanvragen juist zijn.

ARTIKEL 4

AANSPRAKELIJKHEID INCO 92

1.

Inco 92 is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet verlenen van
een vergunning en/of een ontheffing.

2.

Inco 92 gaat ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden uit van de
juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte gegevens. Inco 92 is nimmer
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.

Indien en voorzover Inco 92, ondanks de twee hieraan voorafgaande leden van dit
artikel, aansprakelijk is voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
uitsluitend directe zaakschade en tot maximaal dat bedrag dat wordt uitgekeerd
door de aansprakelijkheidsverzekering van Inco 92.

4.

Indien en voorzover de aansprakelijkheidsverzekering van Inco 92 niet tot dekking
van de schade overgaat, dan is de schade beperkt tot directe zaakschade, met het
absoluut maximum van een nader tussen partijen bij het sluiten van de
overeenkomst overeen te komen bedrag. Is een zodanig bedrag niet
overeengekomen, dan geldt een maximum van € 25.000,-- per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

5.

Inco 92 staat niet in voor de betaling van honorarium en dergelijke van derden die
door Inco 92 zijn ingeschakeld. Inco 92 is nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een op een derde rustende
verplichting dan wel als gevolg van onrechtmatig handelen zijdens deze derde.

6.

Opdrachtgever vrijwaart Inco 92 tegen aanspraken van derden ten titel van wat en
hoe ook genaamd welke (in)direct voortvloeien of verband houden met de
werkzaamheden van Inco 92 ten behoeve van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5
1.

PRIJZEN

Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van
vestiging van Inco 92, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling.

2.
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Naast de overeengekomen prijs is Inco 92 gerechtigd om alle bijkomende kosten in
rekening te brengen bij opdrachtgever.

3.

Inco 92 kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.

De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Inco 92 onverwijld na
aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De bij de aanbieding genoemde
prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig omschreven, doch
kunnen Inco 92 op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop gebaseerde
aanvraag door Inco 92 is bevestigd is Inco 92 gebonden.

5.

Inco 92 is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder
dat de opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging
van de prijs door valutaschommelingen, grondstoffen, lonen enzovoort of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.

6.

Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de
overeenkomst, meer bedraagt dan 10 % en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep
toekomt op Titel 5 Afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Inco 92:
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Inco 92
rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

ARTIKEL 6

BETALINGSVOORWAARDEN

1.

Alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook, dienen te
worden betaald binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een
overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.

2.

Indien opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen of
bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de
factuurdatum betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf
de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege een rente
verschuldigd van 1% per maand over het verschuldigd bedrag, ook in geval uitstel
van betaling wordt overeengekomen.

3.

Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Inco 92 binnen 5
dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Inco 92 mede te delen, bij gebreke
waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

4.

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door
opdrachtgever verschuldigde rente, vervolgens van de door Inco 92 gemaakte
incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande
vordering, ook als de koper vermeld dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.

5.
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Compensatie met enige andere vordering die de opdrachtgever heeft of meent te
hebben, is niet toegestaan.

6.

Indien opdrachtgever zowel debiteur als crediteur is van Inco 92, dan is Inco 92
gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

7.

Alle te maken en gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso
van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden de daadwerkelijke kosten te vergoeden, waarbij heeft
te gelden dat de buitengerechtelijke kosten steeds 15 % van het verschuldigd
bedrag bedragen, met een minimum van € 150,-.

ARTIKEL 7 ZEKERHEDEN
1.

Inco 92 is ten alle tijden gerechtigd vervangende zekerheid te verlangen van
opdrachtgever.

ARTIKEL 8 RECLAME EN VERJARING
1.

Alle claims dienen binnen dertig dagen na de datum waarop de overeenkomst
tussen Inco 92 en opdrachtgever tot stand komt schriftelijk bij Inco 92 te worden
ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Inco 92 vervalt.

2.

Een rechtsvordering van opdrachtgever verjaart door verloop van een jaar na de
aanvang van de dag, volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

ARTIKEL 9 OVERMACHT
1.

Inco 92 is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de
opdrachtgever, indien Inco 92 daartoe verhinderd is als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, een
rechtshandeling of ingevolge in het verkeer geldende opvattingen voor rekening
van Inco 92 komt.

2.

Inco 92 is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht duurt de
verplichtingen uit de tussen Inco 92 en opdrachtgever vigerende overeenkomst op
te schorten.

3.

Indien Inco 92 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is Inco 92 gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het te uit te voeren deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10 BEËINDIGING
1.

Onverminderd de bevoegdheid van Inco 92 tot ontbinding van de overeenkomst,
heeft Inco 92 het recht de overeenkomst op te zeggen, indien opdrachtgever aan
een of meerdere van de op haar rustende verplichtingen niet voldoet, nadat Inco 92
de opdrachtgever schriftelijk of mondeling een uiterste termijn heeft gesteld en de
opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.
Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van het bedrijf van
Inco 92 op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan Inco 92 onverwijld zonder
nadere termijn de overeenkomst opzeggen.

2.

3.
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Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven
voldoet, heeft Inco 92 het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever zal alsdan in gebreke zijn. In dat
geval is opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Inco 92 geleden schade, onder
meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten,
transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede
alle verdere direct of indirect met de overeenkomst verband houdende kosten.
In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surcéance van betaling of
faillissement, van schuldsanering, overlijden danwel ondercuratele stelling of een
andere omstandigheid waadoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het Inco 92 vrij om de overeenkomst terstond en met
onmiddelijke ingang te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst dan wel de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht
van Inco 92 op vergoeding van de schade.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING
1.

Opdrachtgever is verplicht informatie over de werkwijze of andere informatie met
betrekking tot Inco 92 geheim te houden en het is opdrachtgever verboden om
deze informatie openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Inco 92.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT
1.

Op alle overeenkomsten die vigeren tussen Inco 92 en opdrachtgever, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij
de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.

De toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag 1980) wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 13 BEVOEGDHEID
1.

De Rechtbank Maastricht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 14 SLOTBEPALINGEN
1.

Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst blijven
de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan
met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige bepalingen, waarbij (zoveel mogelijk) de strekking van deze overeenkomst
en de nietige bepalingen behouden blijven.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 14130478.

3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.

